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सिसिल इन्जिसियरिङ िेवाका प्राववसिक कर्मचािीहरुलाई कायमिम्पादि िूचकर्ा आिारित 
प्रोत्िाहि ित्ता उपलब्ि गिाउिे र्ापदण्ड, २०७९ 

प्रस्ताविााः आ.व. २०७९/८० को वावषमक िीसत तथा कायमक्रर्को ब ुँदा िं. १६४ बर्ोन्िर् सिसिल 
इन्जिसियरिङ तर्म का प्राववसिक कर्मचािीहरुको र्िोवल उच्च बिाउि िसतिारू्लक कायमिम्पादि िूचकको 
आिािर्ा प्रोत्िाहि ित्ता गाउुँपासलका क्षेत्रको भ्रर्णर्ा दैसिक भ्रर्ण ित्ता (TADA) िपाउिेगिी प्रदाि गिमको 
लासग यो र्ापदण्ड र्ाछाप च्रे गाउुँपासलका, गाउुँ कायमपासलकाले िािी गिेको छ । 

परिच्छेद - १ 

प्रािन्म्िक 

१. िंन्क्षप्त िार् ि प्रािम्िाः (१) यो र्ापदण्डको िार् “सिसिल इन्जिसियरिङ िेवाका प्राववसिक कर्मचािीहरुलाई 
कायमिम्पादि िूचकर्ा आिारित प्रोत्िाहि ित्ता उपलब्ि गिाउिे र्ापदण्ड, २०७९” िहेको छ । 

(२) यो र्ापदण्ड र्ाछाप च्रे गाउुँपासलका स्थािीय िािपत्रर्ा प्रकान्ित िएको सर्सतदेन्ि प्रािम्ि 
ह िेछ । 

२. परििाषााः ववषय वा प्रिंगले अको अथम िलागेर्ा यि र्ापदण्डर्ा: 

(क) “गाउुँपासलका” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँपासलका िम्झि पछम । 

(ि) “गाउुँ कायमपासलका” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँ कायमपासलका िम्झि पछम । 

(ग) “कर्मचािी” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँ कायमपासलकाको कायामलय ि र्ातहत कायामलयर्ा कायमित 
स्थायी कर्मचािी ि िेवा किािका कर्मचािी िम्झि पछम । 

(घ) “प्रर् ि प्रिािकीय असिकृत” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँपासलकाको प्रर् ि प्रिािकीय असिकृत 
िम्झि पछम । 

(ङ) “प्रिािि िािा” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँपासलकाको प्रिािि िािा िम्झि पछम । 

(च) “आसथमक प्रिािि िािा” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँपासलकाको आसथमक प्रिािि िािा 
िम्झि पछम । 

(छ) “वडा िन्चव” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँपासलका अजतगमतका वडा कायामलयर्ा वडा िन्चवको 
न्िम्रे्वािी प्राप्त कर्मचािी िम्झि पछम । 

(ि) “वडा प्राववसिक” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँपासलका अजतगमतका वडा कायामलयर्ा सिसिल 
इन्जिसियि तर्म का िहायक चौंथो ि पाुँचौ तहका कर्मचािी िम्झि पछम । 
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(झ) “गाउुँपासलकाको प्राववसिक” िन्नाले र्ाछाप च्रे गाउुँ कायमपासलकाको कायामलयर्ा कायमित 
प्राववसिक िािा प्रर् ि, सिसिल इन्जिसियरिङ तर्म का असिकृत छैठौं, िहायक पाुँचौं ि िहायक 
चौंथो तहका कर्मचािी िम्झि पछम । 

(ञ) “ि परिवेक्षक” िन्नाले वडा प्राववसिकको हकर्ा वडा िन्चव, प्राववसिक िािा प्रर् ि तथा 
प्रिािि िािा प्रर् ि ि गाउुँपासलकाको प्राववसिकहरुको हकर्ा गाउुँपासलकाको प्रर् ि 
प्रिािकीय असिकृतलाई िम्झि पछम । 

 

परिच्छेद - २ 

प्रोत्िाहि ित्ता उपलब्ि गिाउिे प्रवक्रया 

३. कर्मचािीहरुलाई प्रोत्िाहि ित्ता उपलब्ि गिाउिे प्रवक्रयााः (१) यि र्ापदण्ड बर्ोन्िर् सिसिल इन्जिसियि 
छैठौं/िातौं तहको प्राववसिक कर्मचािीलाई बढीर्ा ११,०००।-, िब-इन्जिसियि, पाुँचौं तहको प्राववसिक 
कर्मचािीलाई बढीर्ा ८,०००।- ि असिषे्टजट िब-इन्जिसियि, चौंथो तहको प्राववसिक कर्मचािीलाई बढीर्ा 
७,०००।- र्ासिक रुपर्ा कायमिम्पादिका आिािर्ा प्रोत्िाहि ित्ता उपलब्ि गिाइिेछ । 

(२) यि र्ापदण्ड अि िाि प्रोत्िाहि ित्ता प्राप्त गिे कर्मचािीहरुले आरू्ले गिेको कार्को र्ासिक 
प्रगसत ववविण प्रिािि िािार्ा ब झाउि  पिेछ । 

(३) ि परिवेक्षकले अि िूची-१ बर्ोन्िर् िसतिारू्लक कायमिम्पादिर्ा आिारित अङ्क प्रदाि गिेछ। 
अंक प्रदाि गदाम वडा िन्चवले िम्बन्जित वडा अध्यक्ष तथा गाउुँपासलकाका ि परिवेक्षकहरुले अध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्षिुँग िाय पिार्िम गिी िर्जवयर्ा अंक प्रदाि गि मपिेछ । 

(४) प्राप्त अङ्कका आिािर्ा यि र्ापदण्ड बर्ोन्िर् आसथमक प्रिािि िािाले िम्बन्जित 
कर्मचािीहरुलाई प्रोत्िाहि ित्ता बैंक िातार्ा िम्र्ा गिाउिेछ । 

(५) यि र्ापदण्ड बर्ोन्िर् कर्मचािीहरुलाई दोहोिो आसथमक ि वविा िह िेगिी प्रोत्िाहि ित्ता 
उपलब्ि गिाइिेछ । 

परिच्छेद - ३ 

ववववि 

४. यि र्ापदण्ड बर्ोन्िर् प्रोत्िाहि ित्ता गाउुँपासलकाको आजतरिक श्रोत (िंघ ि प्रदेिबाट प्राप्त ववत्तीय 
िितम अि दाि बाहेक) बाट प्रदाि गरििेछ । 
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५. यो र्ापदण्ड लाग  ह ि   अन्घको अवसि (आसथमक वषम २०७९/८० को ि रुवात देन्ि) र्ा िरे्त यि 
र्ापदण्डको प्राविािलाई आिाि र्ािी प्रोत्िाहि ित्ता उपलब्ि गिाउि वािा ह िे छैि । 

६. कायमपासलकाले कर्मचािीहरुलाई कायमिम्पादिको सिलसिलार्ा ददएको र्ागमसिदेिि ि ि झावको पालिा 
गि म िम्बन्जित कर्मचािीको कतमव्य ह िेछ । 

७. कायमपासलकाले यि र्ापदण्डर्ा आवश्यक िंिोिि गिम िक्िेछ । 
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अि िूची-१ 

सिसिल इन्जिसियि तर्म का प्राववसिक कर्मचािीहरुको कायमिम्पादिर्ा आिारित प्रोत्िाहि िूचक 

कर्मचािीको िार्थि: 
पद/तह:                                   कायमित कायामलयाः 
र् ल्याङ्कि अवसिाः 

सि
.िं 

िूचकका वक्रयाकलाप 

िसतिा 

प्रर्ान्णकिणका अिाि कूल 
अङ्क 

प्राप्त अङ्क      
(िसतिा×
कूल अङ्क) 

अङ्क 
प्रदाि 
गिेको 
हस्ताक्षि 

तटस्थ     
(०.५
) 

उत्तर्     
(०.७५) 

असत 
उत्तर्     
(१) 

१. 
आयोििाको स्थलगत 
सििीक्षण/ििे/अि गर्ि 
तथा ि परिवके्षण 

      

१. वडाका प्राववसिकको 
हकर्ा वडा िन्चव ि 
कायामलयको प्राववसिकको 
हकर्ा प्रर् ि प्रिािकीय 
असिकृत िर्क्ष पेि गिेको 
र्ासिक प्रगसत प्रसतवदेि 

१५    

२. 

आयोिाको लागत 
अि र्ाि, ड्रइङ, 

सडिाइि/आयोििाको 
िापी 
वकताब/कायमिम्पन्न 
प्रसतवदेि 

      

१. वडाका प्राववसिकको 
हकर्ा वडा िन्चव ि 
कायामलयको प्राववसिकको 
हकर्ा प्रर् ि प्रिािकीय 
असिकृत िर्क्ष पेि गिेको 
र्ासिक प्रगसत प्रसतवदेि 

१५    

३. 

र्वहिार्ा ७ ददि िजदा 
कर् सबदार्ा बिेको 
(वकरिया सबदा, प्रि ती 
सबदा, प्रि ती स्याहाि 
सबदा ि काि बाहेक) 

      

१. िम्बन्जित कायामलयको 
हान्ििी ि ववदाको असिलेि 
बर्ोन्िर् प्रिािि िािाले 
अङ्क ददिे । 

५    

४. 

र्वहिार्ा कम्तीर्ा २० 
घण्टा कायामलय िर्य 
बाहेक असतरिक्त िर्य 
कार्काि गिेको 

      

१. वडाका प्राववसिकको 
हकर्ा वडा िन्चव र्ार्म त 
प्रिािि िािा ि 
कायामलयको प्राववसिकको 
हकर्ा प्रिािि िािा 
र्ार्म त प्रर् ि प्रिािकीय 
असिकृतले प्रर्ान्णत गिेको 
असिलेि 

५    
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५. 

गाउुँपासलका बाहेक 
िंघ, प्रदेि ि अजय 
सिकाय तथा ववषयगत 
िािाको थप आयोििा 
कायामजवयि गिेको 

      

१. िंघ, प्रदेि ि अजय 
सिकायबाट प्राप्त थप 
अन्ततयािीपत्र                  
२. ववषयगत िािाको थप 
कार्काि गिेको पत्र 

५    

६ 

ि परिवेक्षकबाट गरििे 
रू्ल्याङ्कि 

      

१. कतमव्यसिष्ठ, िर्यपालिा, 
आदेिको पालिा, अि िािि 
ि आचिणलाई आिाि र्ािी 
वडा प्राववसिकको हकर्ा 
पूवामिाि िािा प्रर् ि ि 
गाउुँपासलकाको कायामलयको 
प्राववसिकको हकर्ा प्रर् ि 
प्रिािकीय असिकृतले 
गिेको रू्ल्याङ्कि 

५    

          िम्र्ा अङ्क ५०    

कायमिम्पादिर्ा प्राप्त प्रसतिताः प्राप्त अङ्क ÷ कूल अङ्क × १०० 

कायमिम्पादिर्ा आिारित प्रोत्िाहि ित्तााः तोवकएको ित्ता िकर् × कायमिम्पादिर्ा प्राप्त प्रसतित 

 

 

 

कायमपासलकाबाट स्वीकृत सर्सत: २०७९ पौष ०३  

प्रर्ाणीकिण सर्सत: २०७९ पौष ०७ 

प्रर्ाणीकिण गिे पदासिकािी: सर्ि बहाद ि ग रुङ्ग, अध्यक्ष 

 


